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 Βαθμός Ασφαλείας :                                                                                             

Να διατηρηθεί μέχρι :                                                                       

 

Μαρούσι , 06  Αυγούστου 2010 

Αρ. Πρωτ.   Βαθμός Προτερ. 

Φ.361.1/233/98915/Δ1 

                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

 

 ΠΡΟΣ: -Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 

                       ΄Εδρες τους  

 

2.  Γραφεία Πρωτοβάθμιας  

     Εκπαίδευσης 

                            Έδρες τους     

 

  

 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

                   ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, 

ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
 

   Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 

   Τ.Κ.-Πόλη : 151 80-ΜΑΡΟΥΣΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAX : 210.344 2582 

e-mail: t09ppe1@ypepth.gr 

             t09ppe1a@ypepth.gr 

Πληροφορίες-Τηλέφωνα 

Α/θμιας Εκπ/σης: 

Δ. Αβραντίνης 210 344 3327 

Δ. Αλεξίου 210 344 2281 

Ε. Καπετάνου 210 344 2281 

Μ. Κρόμπα    210 344 3304 

Ε. Γώρου    210 344 3316 

 KOIN: -Τους Περιφερειακούς Διευθυντές  

Εκπαίδευσης  

 

                        ΄Εδρες τους  

 

-Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών του 

άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών 

τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) 

εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή 

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης 

αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες 

πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για 

μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. 

έτους 2010-2011, καθώς και εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του 

Ν.3194/2003 για πρόσληψη σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για 

τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, 

που έχουν ορισθεί για το σχολικό έτος 2010-2011, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου 

εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων Α/θμιας Εκπ/σης από: 

− τους εγγεγραμμένους στους πίνακες ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 

(ΦΕΚ 71 Α΄), ήτοι: α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, 

που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού 

αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) 

εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν 
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τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου 

εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και  

− από τους εκπαιδευτικούς, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του 

Ν.3194/2003(ΦΕΚ 267 Α΄) οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση 

Ι.Δ.Α.Χ.  
 

και καλεί αυτούς για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων. 

 

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται:   από 09-08-2010  μέχρι 11-08-2010. 

 

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Η αίτηση-δήλωση, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που χορηγείται από τις Δ/νσεις και 

τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή ένα μόνο Γραφείο 

(οποιοδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

 

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης περιοχών προτίμησης διορισμού έχουν οι κάτωθι: 

 

− όλοι οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί 

στους πίνακες των ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ.10 του άρθρου 9 του 

Ν.3848/2010, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr  κατόπιν 

των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν με την αριθμ. 79004/Δ2/6-7-2010 εγκύκλιο και του ελέγχου των 

προσκομισθέντων δικαιολογητικών και 

− οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και 

ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 για πρόσληψη σε 

θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και οι οποίοι είχαν 

υποβάλει αίτηση-δήλωση διορισμού στην Α/θμια Εκπ/ση προ της δημοσίευσης του Ν.3848/2010, είχε 

εκδοθεί η Κ.Υ.Α. σύστασης των θέσεων αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους και θα 

ολοκληρωθεί παράλληλα με την παρούσα διαδικασία.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση-δήλωσή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11-

Φυσικής Αγωγής θα υποβληθεί χειρόγραφα σε μία Διεύθυνση ή ένα Γραφείο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης δηλώνοντας περιοχές προτίμησης διορισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όπως 

αυτές περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες της παρούσας εγκυκλίου) στις 

προαναφερόμενες ημερομηνίες της παρούσης, η οποία θα αποστέλλεται αυθημερόν ηλεκτρονικά ή με 

fax στο Τμήμα Διορισμών της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας του Υπουργείου προκειμένου να 

καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι: Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 

παρ.10 του άρθρου9 του Ν.3848/2010 θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστά από την κατηγορία των 

εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 για πρόσληψη σε θέσεις 

εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ: Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 

παρ.10 του άρθρου9 του Ν.3848/2010 θα πραγματοποιηθεί σε ξεχωριστή ροή από τις υπόλοιπες 

κατηγορίες (24μηνο-ενιαίος-ΑΣΕΠ), στις ίδιες όμως περιοχές διορισμού (ανά κλάδο) στο πλαίσιο της ίσης 

μεταχείρισης όλων των κατηγοριών των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι κατά τη ροή του προγράμματος θα 

δοθεί ξεχωριστά συγκεκριμένος αριθμός θέσεων προς κάλυψη ανά ειδική κατηγορία σε κάθε περιοχή 

διορισμού ανά κλάδο. Για την κατανομή, δε, των συνολικών θέσεων προς κάλυψη ανά περιοχή θα ληφθεί 
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υπόψη το σύνολο των οργανικών θέσεων που αναμένεται να καλυφθεί από όλες τις κατηγορίες 

διορισμού. 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙΙ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του 

Ν.3194/2003 για πρόσληψη σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες περιοχές διορισμού (ανά κλάδο) στο πλαίσιο της ίσης 

μεταχείρισης όλων των κατηγοριών των υποψηφίων. Για την κατανομή, δε, των συνολικών θέσεων προς 

κάλυψη ανά περιοχή θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των οργανικών θέσεων που αναμένεται να καλυφθεί 

από όλες τις κατηγορίες διορισμού. 

 

Ειδικότερα:  

α) Για τον κλάδο των ΠΕ70-Δασκάλων θα απορροφηθούν: 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των γονέων περισσοτέρων των τριών 

τέκνων, 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των εκπ/κών με 67% μόνιμη 

αναπηρία και 12 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας και 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των εκπ/κών με 12 μήνες 

πραγματικής προϋπηρεσίας οι οποίοι έχουν τέκνα με 67% μόνιμη αναπηρία. 

β) Για τον κλάδο των ΠΕ60-Νηπιαγωγών θα απορροφηθούν: 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των γονέων περισσοτέρων των τριών 

τέκνων, 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των εκπ/κών με 67% μόνιμη 

αναπηρία και 12 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας και, 

− όλοι οι υποψήφιοι από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των εκπ/κών με 12 μήνες 

πραγματικής προϋπηρεσίας οι οποίοι έχουν τέκνα με 67% μόνιμη αναπηρία. 

γ) Για τους κλάδους των ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής 

Αγωγής που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003, θα απορροφηθούν 2 ΠΕ60, 6 ΠΕ70, 3 

ΠΕ06 και 2 ΠΕ11 εκπ/κοί αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση διορισμού στην Α/θμια 

Εκπ/ση προ της δημοσίευσης του Ν.3848/2010, είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α. σύστασης των θέσεων αλλά δεν είχε 

ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού με τη σειρά που 

επιθυμούν, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, προκειμένου να εξασφαλίσουν το διορισμό τους. 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙV: Υποψήφιοι από τους πίνακες των ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι είναι υποψήφιοι 

και στους πίνακες των λοιπών κατηγοριών (24/μηνου, ποσοστού 40% και ποσοστού 60%), κατά την 

υποβολή της αίτησης διορισμού τους, θα συμπληρώσουν στο σχετικό έντυπο και το αντίστοιχο πεδίο 

«ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» ή/και «ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ». Σε περίπτωση, δε, που ο υποψήφιος διοριστεί από τον πίνακα 

των ειδικών κατηγοριών τότε αυτομάτως η αίτησή του από τους λοιπούς πίνακες θα απενεργοποιείται.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για το σχολικό έτος 2010-2011 δεν θα πραγματοποιηθούν διορισμοί από τους 

πίνακες της ειδικής κατηγορίας της περ. δ’ της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010, ήτοι τους 

ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 

ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) και ως εκ τούτου οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά με την αριθμ. 79004/Δ2/6-7-2010 εγκύκλιο δεν καλούνται να υποβάλουν αίτηση 

διορισμού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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Οι υποψήφιοι δεν θα υποβάλουν εκ νέου δικαιολογητικά δεδομένου ότι αυτά έχουν υποβληθεί με 

την αριθμ. 79004/Δ2/06-07-2010 εγκύκλιο «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ειδικών 

κατηγοριών για ένταξη και κατάταξη σε πίνακες διορισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 

10 του ν.3848 /2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 

67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας 

προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό 

μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής 

προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003» αλλά μόνο αίτηση-δήλωση 

προτίμησης περιοχών διορισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, βάσει της αριθμ. 79004/Δ2/06-

07-2010 εγκυκλίου-πρόσκλησης και το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών, καταρτίστηκαν οι προσωρινοί 

πίνακες, ανά ειδική κατηγορία. 

Επίσης καταρτίστηκαν πίνακες απορριπτέων, στους οποίους αναφέρεται ο λόγος απόρριψης. 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΘ www.minedu.gov.gr και σε 

όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η κατάταξη των υποψηφίων περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010 

έγινε βάσει των κριτηρίων, που περιγράφονται στην προαναφερόμενη αριθμ. 79004/Δ2/06-07-2010 

εγκύκλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3848/2010.  

Για την κατάταξη των υποψηφίων που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003 για 

πρόσληψη σε θέσεις εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) λήφθηκαν 

υπόψη κατά σειρά ως κριτήρια: i) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση 

της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης των αντίστοιχων θέσεων, ii) η ημεροχρονολογία κτήσης 

πτυχίου και iii) ο βαθμός πτυχίου. 

 

Β.ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν τα καταχωρημένα στοιχεία τους. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους μπορούν να υποβάλουν ένσταση ταυτόχρονα με την υποβολή 

αίτησης-δήλωσης στις ορισθείσες προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων. 

Οι απορριπτέοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση για το λόγο απόρριψής τους 

προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης θα διαβιβάζουν αυθημερόν τις ενστάσεις ηλεκτρονικά ή με fax 

στο Τμήμα Διορισμών της Διεύθυνσης Προσωπικού Α/θμιας του Υπουργείου προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν άμεσα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία των διορισμών ταυτόχρονα με τις λοιπές 

κατηγορίες. 

Μετά την τελική κατάρτιση και κύρωση των πινάκων, ουδεμία μεταβολή επί των στοιχείων και 

τροποποίηση της σειράς κατάταξης δεν επιτρέπεται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη 

σειρά που επιθυμούν από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων . 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά 

προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1
η
, Λεκτικό Περιοχής: Δωδεκάνησα].  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι 

υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, που επιθυμούν να διοριστούν.  

 

Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων. 

  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Σύμφωνα με την αριθμ. 1486/Φ.67/15-5-2009 Γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.1400/1983 περί 

πολυθεσίας δεν εφαρμόζονται στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διορίζονται με τις 

ευεργετικές διατάξεις περί πολυτέκνων. Επομένως όσοι διοριστούν με την παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει 

επίσης να παραιτηθούν από θέση δημοσίου υπαλλήλου/λειτουργού που τυχόν κατέχουν.  

 

Β.  Επισυνάπτονται : 

− Πίνακας περιοχών για διορισμό ανά κλάδο 

− Πίνακας εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.3194/2003, οι οποίοι είχαν 

υποβάλει αίτηση-δήλωση διορισμού στην Α/θμια Εκπ/ση προ της δημοσίευσης του 

Ν.3848/2010, είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α. σύστασης των θέσεων αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η 

πρόσληψή τους. 

− Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και οι υπάλληλοι οι 

οποίοι είναι επιφορτισμένοι για την παραλαβή των αιτήσεων-δηλώσεων, καθώς και για την καταχώρισή 

τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, να έχουν τη φροντίδα της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας προκειμένου εγκαίρως να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί. 

 

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την ολοκλήρωση των διορισμών των εκπαιδευτικών, τη 

γνωστοποίηση από τις Διευθύνσεις για την αποδοχή διορισμού τους και την παραλαβή των ατομικών 

διοριστηρίων, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των διορισθέντων εκπαιδευτικών, θα διαβιβασθούν στις 

Διευθύνσεις που θα έχουν διορισθεί για την τήρηση του Ατομικού τους Φακέλου.  

 

Η παρούσα εγκύκλιος και οι συνοδευτικοί πίνακες πρέπει να αναρτηθούν στους πίνακες 

ανακοινώσεων και να παρέχεται κάθε διευκρίνιση στους υποψηφίους κατά τη διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων.  

 

Επίσης, η παρούσα εγκύκλιος έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

www.minedu.gov.gr  

  

 Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 


